
UMOWA Nr GK.7031.1.3.2012

Zawarta w dniu 04.01.2013 r. pomiędzy Gminą Miasto Zambrów reprezentowanym przez:
mgr Kazimierza Dąbrowskiego- Burmistrza Miasta Zambrów

zwanym w dalszej części Zleceniodawcą

a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
zwanym dalej Zleceniobiorcą reprezentowanym przez:
Zygmunta Dworakowskiego Radysy 13 12-230 Biała Piska

o następującej treści.
§ l

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wyłapywania bezpańskich psów na terenie miasta
Zambrowa po każdym telefonicznym wezwaniu przez Zleceniodawcę,

kontakt ze Zleceniobiorcą: Daniel Dworakowski tel. 501 622 789, tel. 501 702 320
2. Wyłapaniu podlegają:

a) psy pozostaj ące bez opieki
b) ślepe mioty psów
c) psy nie wyposażone w obroże z oznaczeniem umożliwiającym identyfikację właściciela
d) psy ranne, agresywne i te, które pogryzły ludzi - będą poddawane obserwacji

3. Zakres świadczonych usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje:
a) przybycie na miejsce, gdzie znajduje się bezpańskie lub podejrzanie zachowujące się

zwierzę oraz odłowienie go i dostarczenie do schroniska
b) zapewnienie opieki weterynaryjnej i właściwych warunków pobytu zwierzęcia
c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach uśpienie zwierzęcia po uprzednim uzyskaniu

zgody lekarza weterynarii
4. Wyłapywanie bezpańskich psów będzie prowadzone przez / dni w tygodniu, w tym dni

wolne od pracy (soboty, niedziele i święta)

§2
1.Wyłapywane zwierzęta przewożone będą środkiem transportu przystosowanym do tego
celu, oraz przetrzymywanie zwierząt w schronisku będzie zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt ( 2003 Nr 106 póz. 1002 z póz. zm.) oraz rozporządzeniem
MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt ( Dz.
U. 98 Nr. 116, póz. 753).
2. Wydanie psa odłowionego właścicielowi może odbyć się po uzgodnieniu z Gminą Miasta

Zambrów po zwróceniu kosztów jego złapania przez osobę odbierająca psa.

§3
Czas realizacji usługi:
a) w przypadku konieczności odłowienia psów agresywnych - w dniu zgłoszenia przez

Zleceniodawcę, rozpoczęcie akcji w ciągu 3 godzin od zgłoszenia.
b) w pozostałych przypadkach w ustalonych przez Zleceniodawcę terminach, co najmniej z 2

dniowym wyprzedzeniem i •

§4

1. Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania do dnia 31.12.2013 roku. 18.30o zambrów, ui. Fabryczna 3
Stwierdzam zgodność x oryginałem

§ 5 podpis £f.:.£>Z&Xt&?..$&!.

l. Koszty odłowienia wynoszą:
a) odłowienie, przyjęcie i utrzymanie l szt. psa 1200 zł brutto (w tym 23% VAT)



2. Należność będzie regulowana w terminie 14 dni od daty przedłożenia rachunku i
protokołów w Urzędzie Miasta Zambrów potwierdzających ilość odłowionych psów z
terenu miasta.

§6
Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, ewentualnych
skutków uszczerbku na zdrowiu Zleceniobiorcy oraz straty materialne wynikające z realizacji
niniejszej umowy.

§7
W przypadku niewłaściwej realizacji niniejszej umowy będą naliczane następujące kary
umowne:
1) Za opóźnienie realizacji zamówienia w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki liczone od

następnego dnia zgłoszenia telefonicznego od ustalonego terminu
2) W przypadku przerwania wykonywania usługi bez wypowiedzenia umowy lub nie

zachowania 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia kara umowna wyniesie 20 000 zł.

§8
1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresy

wypowiedzenia.

§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuj e się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiana treści niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10
Wszelkie spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przed
sądem powszechnym właściwym dla Zleceniodawcy.

§11
Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla
każdej ze stron.

§12
Integralną treść umowy stanowią załączniki:
a) oferta wykonawcy z dnia 28.12.2012 r.

ZAMAWIAJĄCA:

Bl

WYKONAWCA:

(kontrasygnata?

07-230 Biała Piska,
161.0501702320

URZĄD MIASTA ZAMBRÓW
1 8-300 Zarnbrów, ul. Fabryczna 3

Stwierdzam zgodność z oryginałem
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